
Strojin, Tone: Zgodovina 

slovenskega planinstva : Slovenska 

planinska organizacija : SPD – PZS 

: 1893-1948-2003 (od 796.5)  

 

Šugman, Rajko: Prelomno obdobje 

slovenskega športa: 1988 – 1994 : 

prispevki za zgodovino slovenskega 

športa (od 796/799) 

 

Šugman, Rajko: Slovenski šport v 

mednarodnem prostoru po letu 

1991 (od 796/799) 

 

Šugman, Rajko: Zgodovina 

svetovnega in slovenskega športa 

(od 796/799) 

 

30 let košarke v Šentjurju : 1969-

1999 (od 796/799) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Branje je za duha to, kar 

je telovadba za telo.« 
 

Misel irskega pisatelja in politika, 

Richarda Steela (1672–1729), 

poudarja povezanost med umom in 

telesom, med gibanjem, športom in 

duševnim razvojem, ki morata biti 

v ravnovesju, kar dokazujejo tudi 

najnovejše znanstvene raziskave 

različnih strok. To so vedeli že v 

antiki – še danes je vsem dobro 

znan latinski oz. starorimski rek 

»Mens sana in corpore sano« oz. v 

slovenskem prevodu »Zdrav duh v 

zdravem telesu«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

Knjižnica Šentjur 
  

  

  

  

»»BBRRAANNJJEE  JJEE  

ZZAA  DDUUHHAA  TTOO,,  

KKAARR  JJEE  

TTEELLOOVVAADDBBAA  

ZZAA  TTEELLOO..««    
  

  

  

  

  

  

 

Zgodovina slovenskega športa 
 

 



Fevžer, Aleš: Slovenski olimpijski 

heroji = Slovenian Olympic heroes 

(od 796/799) 

 

 

Kuči, Adriana: Enciklopedija 

košarkarskih reprezentantov : 

(1991-2014) in o zgodovini košarke 

(od 796/799) 

 

Mikša, Peter: Slovensko planinstvo 

= Slovene mountaineering  

(od 796.5) 

 

 

Mikša, Peter; Golob, Urban:  

Zgodovina slovenskega alpinizma 

(od 796.5) 

 

Mikša, Peter: Triglav in Jakob 

Aljaž (ml C)  

 

 

Naša pot: 150 let ustanovitve 

južnega Sokola in sokolskega 

gibanja = Our way : 150 years since 

the Southern Sokol and the Sokol 

mouvement were established (od 

94(497.4)) 

 

Naši olimpijci = Slovene olympians 

(od 796/799) 

 

Naših 50 let : Planinsko društvo 

Šentjur (od 796.5) 

 

 

Pavlin, Tomaž: »Zanimanje za 

šport je prodrlo med Slovenci že v 

visoke sloje«: telesnokulturno in 

športno organiziranje na 

Slovenskem pred prvo svetovno 

vojno in po njej (od 796/799) 

 

Rožanc, Marjan: Demon Iva 

Daneva : eseji (od 796/799) 

 

 

Sabljanje: veščina, tradicija, šport : 

zbornik ob 100-letnici osvojitve 

srebrne olimpijske Rudolfa Cvetka 

(od 796/799) 

 

 


